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1. Sissejuhatus 

Käesolev aruanne on koostatud Lääne-Viru maavalitsuse tellimusel 

maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ asustuse arengualade 

(külade) tegevusplaanide koostamiseks ja kooskõlastamiseks erinevate 

ametkondadega. Selle koostasid Grete Ruberg ja Garri Raagmaa 2011. aasta 

novembris. 

Külade tegevusplaanide koostamine on kavandatud 2012. aastal ja selle töö 

raames on kavas kaardistada väärtused, huvigrupid ja arenguideed,  analüüsida 

külade arenguvõimalusi, vajadusel kasutades eksperte. Et tegevusplaanide ja 

projektide koostamine on väga töömahukas, siis on kavandatud koostöö Tartu 

Ülikooli geograafia osakonnaga ja rakendada üliõpilased harjutustööde raames.  



 

2. Metoodika 

Maakonnaplaneeringuga on sätestatud Lääne-Viru rannikualal kolme erineva 

suurusega külade (asustuse arengualade) arendustegevus. Rannikuala on oluliste 

keskkonnapiirangutega ja sealne maaomanike struktuur ning siit tulenevalt ka 

huvid võivad olla väga erinevad, mistõttu vajavad kõik tegevusplaanid ja 

hilisemad tegevused kooskõlastamist nii maaomanikega kui ka keskkonna- ja 

teiste ametkondadega. Tegevusplaanide koostamise eesmärgiks on igale 

asustusalale leida sobivaimad arendustegevused, mis nii arendusala kui ka 

laiema rannikuala arendamise mõttes positiivse mõjuga. Kuna osa planeeringuga 

sätestatud arengualasid asub Lahemaa rahvuspargi territooriumil peavad 

tegevusplaanid sisaldama ka rahvuspargi eesmärkide ja piirangute täitmist.  

Kasutame tegevusuuringu ja osalusplaneerimise metoodikat. Selle põhjuseks on 

eelnimetatud rannikuala maaomanike ja nende huvide mitmekesisus, mis võib 

olla nii arengut soodustav kui ka takistav. Eriti just piirkonnaga seotud ja Eesti 

ühiskonnas olulise mõjuga isikute puhul on oluline nende kaasatus ja osalus 

kogukonna ühiste eesmärkide kujundamisel. Ühelt  poolt ei ole võimalik tugevate 

teadmiste ja läbirääkimisvõimega kogukondi käsu korras suunata, teisalt on 

võimalik kaasamisprotsessiga osaliste motiveeritust ja arenguressurssi oluliselt 

kasvatada. Osaluslähenemisel keskendutakse kogukonna probleemide analüüsile 

vastava grupi siseselt. See tähendab, et arengu kavandamisel tuleb:  

1) tunda kohalikke võtmeisikuid, 

2) teada nende vajadusi,  

3) suhteid ja positsiooni kogukonnas,  



4) võimalusi arvamusliidrite kaasamiseks. 

Tegevusuuring lubab ühtlasi osalistele jagada uusi teadmisi strateegiliselt oluliste 

teemade kohta, mõista ja testida uusi ideid. See parandab osaliste strateegilise 

mõtlemise võimet ja kommunikatsiooni osaliste vahel.  

Tegevusuuring kaasab kõik olulised osapooled hindamaks jooksvaid tegevusi ja 

probleeme, et neid siis muuta või parandada. Seda tehakse ajaloolisi, poliitilisi, 

majanduslikke, geograafilisi ja teisi tegureid arvestades. Tegevusuuringule 

järgneb konkreetne tegevus, mida analüüsitakse, muudetakse ja siis jälle 

analüüsitakse osaliste endi poolt. See ei ole konsultatsiooni erivorm, vaid pigem 

ühine analüüs, mida osalised aitavad üksteisel teha: siin ei saa ühe grupi inimeste 

mõtteid teistele peale suruda või eelistada, olgu see siis kas keskne poliitika, 

organisatsiooni või teenuse muutus. Vastupidi - läbini demokraatliku ja sundimatu 

protsessi raames aidatakse inimestel endil määrata analüüsi eesmärgid ja 

tulemused (Wadsworth 1998). 

Tegevus-osalusuuring on enamasti koha- ja kaasusepõhine. Ideaalis teostatavad 

selle kohalikud inimesed kohapeal kohalike inimeste tarvis: analüüsitakse 

spetsiifilisi kohalikest probleemidest lähtuvaid teemasid ning rakendatakse 

vahetult lahendused. Tulemused ei ole kunagi eelnevalt määratletavad ja 

sõltuvad uurijate ja osaliste loovusest ja motiveeritusest. Väljaspoolsed uurijad 

saavad osaleda erineval moel ja rollis, kuid üldjuhul nad ei sekku otsustamisse.  

Et Põhjarannikul on suur osa maaomanikest osaaja- ja suveelanikud, siis ei 

pruugi ka väikestes asulates inimesed üksteist tunda. Ühtlasi on vaja lisaks 

kohalikele elanikele arenguideed läbi arutada kohaliku omavalitsuse,  

looduskaitse- ja rahvuspargi ning ka ettevõtjatega. Tegevusuuring-kaasav 

planeerimine on aga väga ekspertressursimahukas. Et enamus külasid on 

aktiivsed ja seal on võimekaid liikmeid, siis paneme ette rakendada 



arengukavade taseme ühtlustamiseks ja protsessi kiirendamiseks TÜ 

keskkonnakorralduse ja planeerimise õppekava II kursuse tudengeid, kellel 

oleksid järgmised ülesanded: 

1. ühtse arengu planeerimise metoodika levitamisele kaasaaitamine, kohalike 

tööplaanide võimalikult sünkroonses koostamises osalemine; 

2. olulisemate elanike intervjueerimine ja vahetu kaasamine nendelt sisendi 

saamiseks;  

3. osalemine arengukoosolekutel ja tulemuste protokollimine; 

4. täiendava info kogumine, tegevuskavade ja projektide teostuseks vajalike 

uuringute tegemine; 

5. keskkonna jm. piirangute täpsustamine ametkondades; 

6. vajadusel tegevuskava teksti ja jooniste koostamine; 

7. arendusprojektide koostamine ja nende teostuses osalemine. 

Üliõpilased oleks rakendatavad 4 erineva kursuse praktikakomponendi 

raames: Kohaliku ja regionaalse arengu planeerimine (3EAP), 

Planeerimisprojekt (6EAP), Projektijuhtimine (3EAP) ja Projektide 

koostamise ja juhtimise praktika (4EAP). 



 

3. Tööplaan (üldraamistik) 

Kavas on järgmised etapid: 

1. metoodika valimine;  

2. intervjuud külaliidritega; 

3. tööplaani koostamine; 

4. käsitletud arengualasid hõlmavate olemasolevate või koostatavate 

arendus- ja teiste dokumentide (sh kaitse-eeskirjad, uuringud) loendi 

koostamine; 

*** Kuni 2.detsembrini 2011 *** 

5. läbirääkimised partneritega ja projektide koostamine lisarahastuseks; 

6. külade arengukavandamise protsess, sh. TÜ üliõpilaste rakendamine 

7. elanike ja maaomanike kaasamisprotsess arengualade 

arengu/tegevuskavade koostamiseks: 

 - aktiivsemate elanike väljaselgitamine ja intervjuud, 

 - arengu kavandamise ja probleemide-vajaduste väljaselgitamise 

koosolekud; 

8. külade arengu/tegevuskavade esmaversioonide kooskõlastamine 

ametkondades; 

9. eriarvamuste lahendamine, täiendava ekspertiisi kaasamine; 

10. koosolekud ja/või piirkonlik konverents külade arengu/tegevuskavade 

kinnitamiseks; 

11. muudatuste tegemine omavalitsus(t)e arengukavades; 

*** kuni 2012 oktoobrini *** 

12. arendusprojektide koostamine ja (ühis)aktsioonide kavandamine1; 

13. läbirääkimised rahastajatega, arendusprojektide esitamine ja 

                                                           
1
 Toimiva küla arengukava korral alustatakse projektikoostamise, kooskõlastus- ja arendustööga koheselt. 



tegevused.



Detailne tööplaan 

Tegevus Alategevused Vastu-

taja 

Ajakulu Tähtaeg 
Garri Grete Tudeng  

Metoodika koostamine  Koosolek (1.okt 2011)  1h 

Kirjanduse läbivaatamine 

Esitada maavalitsusele  

Garri 16   2.dets 

2011 

Olemasolevate või 

koostatavate arendus- ja 

teiste dokumentide (sh 

kaitseeeskirjad, uuringud) 

loend 

 

Veebipõhine ülevaate koostamine 

Esitada maavalitsusele  

 

Grete 12   2.dets 

2011 

Tööplaani koostamine Esialgne tööplaan 

Intervjuud külavanemate-seltsijuhtidega 

vajaduse ja olemaolevate plaanide 

selgitamiseks 

Täiendatud ülevaadatud tööplaan  

Esitada maavalitsusele  

 

Garri 

 

12 

 

50  2.dets 

2011 

Läbirääkimised 

partneritega 

lisarahastuseks 

- Välja selgitada võimalikud partnerid 

(Vihula, V-Nigula, Kunda linn, kohalike 

arengualade külaseltsid, Lahemaa)  

- Kohtumine partneritega selgitamaks 

tööplaani ja taotluste koostamist 

üksikasjalikult  

 

Garri 

 

12 6  20.dets 

2011 

Projektide koostamine 

lisarahastuseks 

Täpsustada projektide esitamise tähtajad 

/millal esitada, millal vastus?/  

Leida vahendid omaosaluse katmiseks: 

maavalitsus, KOV-ded, LEADER grupid  

Projektide koostamine (Grete & KOV)  

 

Grete 

  

6 60 

 

 Jaanuaris 

2012 

(täpsusta

misel) 

 

Ettevalmistus KOKKU 58 116   
 

Tudengite rakendamine - Tudengite jaotuse tegemine 

- Alusandmete kogumine, olemasolevate 

arengukavadega tutvumine, veebiinfo 

kogumine külade kohta 

Piirangutega tutvumine  

- "Eelstrateegiate" koostamine 

kirjanduse põhjal 

- Lähteseminar tudengitele 

Garri 

 

tudeng 

igaüks 

"oma" 

küla 

eest 

perso-

naalselt 

16 4 16 Aprill 

2012   

Külade keskkonna-

piirangute täpsustamine 

planeeringus ja 

olemasolevates 

arengukavade  

kavandatava kohta 

Võtta ühendust Keskkonnaametiga ja 

täpsustada külade kaupa kitsendused, 

piirangud, mis mõjutavad planeeringust 

lähtuvalt arendustööd Lahemaal  

Seminar KKA, Lahemaa ja MV ja KOV 

spetsialistidega + tudengid 

Grete 

 

 tudeng 

 12 

 

8 Aprill 

2012   

Keskkonnapiirangute, 

arengu kavandamise 

metoodika jt. uute 

teadmiste jagamine 

külaseltside aktiivile 

Külade esindajate (aktiivi) koosolek-

seminar: 

- Olemasolevate arengukavade 

kokkuvõte: mis kavas? kas paras? Kas 

piisav? 

- Keskkonnapiirangud ja võimalikud 

konkfliktikohad 

Tegevuskavade ja arendusprojektide 

koostamise kava läbiarutamine ja 

täpsustamine 

Garri 

 

tudeng 

 

16 4 8 Aprilli 

lõpp 



 

 

Tegevus Alategevused Vastu-

taja 

Ajakulu Tähtaeg 
Garri Grete Tu-

deng 
 

Kolmepoolsete 

praktikalepingute ning 

arengukavade ja -

projektide koostamise 

tööplaanis 

kokkuleppimine 

Tudengid tutvuvad kohtadega  

Külade arengukavade ja -projektide 

koostamise tööplaanis kokkuleppimine  

Arutavad ja koostavad seltsi juhatusega 

läbi tööplaani 

Allkirjastavad lepingud 

Garri 

 

tudeng 

2 2 4 Aprill-Mai 

2012   

Kohalike elanike ja 

maaomanike kaasamine  
Intevjuud 

 

Aktiivsete elanike väljaselgitamine ja 

intervjueerimine   

Koostada loend võtmeisikutest 

arengualas  

Tudengid viivad läbi intervjuud (igas 

arengualas 6-9 (2 päeva kohapeal) ja 

koostavad intervjuude kokkuvõtte. 

Grete 

 

 tudeng 

 8 24 Mai- Juuni 

2012 

Kohalike elanike ja 

maaomanike kaasamine  
Arengukava 

probleemkoosolekud  

Töökaartide koostamine.  

Arengu/tegevuskava 

probleemkoosolek(ud) seltside 

korraldamisel (mõne niikui toimuvate 

ürituse raames) 

Probleemide prioriteetsuses määramine 

Tegevuste alustamine uute projektidega  

Selts 

KOV 

 

tudeng 

 

  30 

 

 

Juuni- 

august 

2012 

Külade 

arengu/tegevuskavade 

täiendamine 

Arengu/tegevuskava vormistamine 

soovitavalt ühtse aluse järgi (võtta nt. 

eeskuju Käsmu arengukavast) 

Külakaardi koostamine, mis sisaldab 

külale tähtsaid objekte, paiku jms. 

 

Selts 

KOV 

 

tudeng 

  24 Juuli-

august 

2012 

Projektide koostamine ja 

kooskõlastamine  

Seltsi initsiatiivil projektitaotluste ja 

eelnõude koostamine 2013 aasta 

eelarveks 

Uute objektide kooskõlastamine 

ametkondades ja KOVis 

Väljaspoolsete rahastajate leidmine 

 

Selts 

KOV 

 

tudeng 

  24  

Vajadusel vaidlusalaste 

objektide üle aru pidavad 

koosolekud 

 Projek-

tijuht 

tudeng 

  16 August- 

september 

2012 

Kohalike elanike ja 

maaomanike kaasamine 
Arengukavade ja 

tegevusplaanide 

kinnitamine 

Koosolek/konverents küla 

arengu/tegevuskavade kinnitamiseks 

Ettepanekute edastamine vallavalitsusele 

Elanike teavitmaine otsustust 

 

Selts 

KOV 

 

tudeng 

  16 September 

2012 

Tegevuskavade koostamine KOKKU 34 30 170  
 

Arendusprojektide 

koostamine ja 

(ühis)aktsioonide 

kavandamine 

Projektis osaliste kaasamine 

Projektiskitside koostamine 

Alusuuringud 

Kooskõlastused 

Selts 

KOV 

 

tudeng 

  120 Sügis-

talv 

2012/3 

Läbirääkimised 

rahastajatega 

 Selts 

KOV 

tudeng 

  10 Sügis-

talv 

2012/3 

Projektide esitamine ja 

lõplik vormistamine, 

tegevued 

 Selts 

KOV 

tudeng 

  30 Sügis-

talv 

2012/3 

 Porjektitöö KOKKU   180  



 

4. Olemasolevate või koostatavate arendus- ja teiste dokumentide 

(sh kaitse-eeskirjad, uuringud) loend 

 

Üleriigilised planeerimisdokumendid ja arengukavad 

- Vasab 2010  

www.vasab.org  

- HELCOMi ja Läänemere tegevuskava 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090327/

L%E4%E4nemereTegevuskava_eesti+keeles.pdf 

- Üleriigiline planeering Eesti 2010 

http://www.siseministeerium.ee/public/tais2010.pdf 

- Üleriigiline planeering Eesti 2030 (koostamisel) 

www.eesti2030.ee  

- Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=181566/L

ooduskaitse_arengukava100506.pdf 

 

Lääne-Viru maakonna planeerimisdokumendid ja arengukavad 

- Lääne-Virum maakonnaplaneering 2010+ 

http://www2.l-virumv.ee/?id=3445 

- Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ 

http://www2.l-virumv.ee/?id=549 

- Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007-2015 

http://www2.l-virumv.ee/?id=3045 

- Lääne-Virumaa turismi arengukava 2015 

http://www2.l-virumv.ee/?id=24043 

- Lääne-Virumaa spordi arengukava 2008-2015 

http://www2.l-virumv.ee/?id=2717 

 

Valdade arengukavad ja üldplaneeringud 

http://www.vasab.org/
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090327/L%E4%E4nemereTegevuskava_eesti+keeles.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090327/L%E4%E4nemereTegevuskava_eesti+keeles.pdf
http://www.siseministeerium.ee/public/tais2010.pdf
http://www.eesti2030.ee/
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=181566/Looduskaitse_arengukava100506.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=181566/Looduskaitse_arengukava100506.pdf
http://www2.l-virumv.ee/?id=3445
http://www2.l-virumv.ee/?id=549
http://www2.l-virumv.ee/?id=3045
http://www2.l-virumv.ee/?id=24043
http://www2.l-virumv.ee/?id=2717


- Vihula valla arengukava aastani 2011 

http://vihula.ee/index.php?main=677 

- Vihula valla üldplaneering 

http://vihula.ee/index.php?main=772  

- Viru-Nigula valla arengukava 2011-2017 

http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=463 

- Viru-Nigula valla üldplaneering 

http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=345 

- Kunda linna arengukava 2003-2017 

http://kunda.ee/index.php?page=187 

- Kunda linna üldplaneering 

http://kunda.ee/index.php?page=188 

 

Külade, kantide arengukavad 

- Käsmu küla arengukava 

http://vihula.ee/index.php?main=677 

- Võsu kandi arengukava 

http://vihula.ee/index.php?main=677 

 

- Võhma-Palmse kandi arengukava 

http://vihula.ee/index.php?main=677  

- Karepa piirkonna arengukava 

http://vihula.ee/index.php?main=677 

Keskkonnaameti arengu-, planeermis- ja muud dokumendid ning uuringud 

- Keskkonnaameti arengukava aastani 2013 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Valdkonnad/Keskkonnaameti_

arengukava_25022010.pdf 

- Looduskaitseseadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12808270 

- Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 

https://www.riigiteataja.ee/akt/977160 

- Eelnõu „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri“ 

http://vihula.ee/index.php?main=677
http://vihula.ee/index.php?main=772
http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=463
http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=345
http://kunda.ee/index.php?page=187
http://kunda.ee/index.php?page=188
http://vihula.ee/index.php?main=677
http://vihula.ee/index.php?main=677
http://vihula.ee/index.php?main=677
http://vihula.ee/index.php?main=677
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Valdkonnad/Keskkonnaameti_arengukava_25022010.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Valdkonnad/Keskkonnaameti_arengukava_25022010.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/12808270
https://www.riigiteataja.ee/akt/977160


 http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-

%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20k

aitse-

eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http

%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.

doc&ei=HLrTTu6kB4ae-

Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw  

 

- Vabariigi Valitsus määruse „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri“ eelnõu 

seletuskiri 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-

%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%8

0%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-

eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web

&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaame

t.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-

gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw  

- Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja projekti ekspertiisi aruanne I ja II 

etapp 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-

%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-

eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%2

0etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2F

www.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse

-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-

wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g 

- Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012-2014 (täpsem teave 

asukohajärgse keskkonnaameti regiooni kaitse planeerimise 

spetsialistidelt) 

- Lahemaa rahvuspargi sooalade KKK aastateks 2011-2016 (täpsem 

teave asukohajärgse keskkonnaameti regiooni kaitse planeerimise 

spetsialistidelt) 

- Lahemaa rahvuspargi maastike planeerimine ja arhitektuurinõuded 

rahvuspargi kaitsekorralduskava väljatöötamiseks  

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Merila-2002-

maastike_ja_arhitektuuri_KKK_seletuskiri.pdf 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbglN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Merila-2002-maastike_ja_arhitektuuri_KKK_seletuskiri.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Merila-2002-maastike_ja_arhitektuuri_KKK_seletuskiri.pdf


- Ülevaade Lahemaa rahvuspargi esiajaloolistest väärtustest 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lang-2002-

Ylevaade_Lahemaa_RP_esiajaloolistest_vaartustest.pdf  

-  Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri  

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=204479/A

valikult+kasutatavate+veekogude+nimekiri.pdf 

 

- Määrus „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt 

omandamise ja ettepanekute menetlemise kord  ning kriteeriumid, 

mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarvelist 

kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351967?leiaKehtiv 

- „Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava: soovitused lähtuvalt 

ökosüstemse majandamise kontseptsioonist“ 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Metsakeskus-2002-
metsade_taastamise_KKK_kaitsekorral.pdf  

 

 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lang-2002-Ylevaade_Lahemaa_RP_esiajaloolistest_vaartustest.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lang-2002-Ylevaade_Lahemaa_RP_esiajaloolistest_vaartustest.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=204479/Avalikult+kasutatavate+veekogude+nimekiri.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=204479/Avalikult+kasutatavate+veekogude+nimekiri.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351967?leiaKehtiv
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Metsakeskus-2002-metsade_taastamise_KKK_kaitsekorral.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Metsakeskus-2002-metsade_taastamise_KKK_kaitsekorral.pdf


 

Lisa. Ülevaade külade (Lääne-Viru maakonna rannikuala asustuse 

arengualade) probleemidest ja kavadest esindajaet intervjuude põhjal 

Küla Kontakt  Mõtted, mis on oluline külale? Kommentaarid  

Võsu Valdek Kilk  

(514 3089) 
1. Päästekomando 

olemasolu (tahetakse 

sulgeda aprillis 2012) 

2. Kergliiklustee Võsu ja 

Käsmu vahel  

3. Ranna jätkuv korrashoid, 

arendamine. Seni head 

tööd tehtud. 

4. Võsu paadisadama 

ehitamine 

5. Võsu ÜVK plaanitavate 

tegevuste elluviimine 

(veepuhastusjaamad 

Võsuperre ja Käsmu) 

6. Võsu potensiaali ära 

kasutamine 

puhkepiirkonnana. 

Eeldused on 

mitmekülgsemad kui 

Toilas, kuid neid pole 

piisavalt ära kasutatud 

(SPA, mis annaks 

kohalikele ka tööd, mis 

tooks noori inimesi 

alevisse). 

- Küla asub Lahemaa 

RP-s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga  

- Kui millegi uue 

loomisel kohalikke 

kaasata algusfaasis 

tuldaks uute 

mõtetega kaasa 

- Kergliiklustee 

ehitamine, ehituse 

kavandamine on 

võimuvahetusega 

pooleli jäänud 

- Kõik väljapakutud 

tegevused on 

mainitud ka 

planeeringus L-Viru 

maakonna 

rannikuala“ 

Käsmu  Tiina Laulik 

(506 0508) 
1. Kergliiklustee Võsu ja 

Käsmu vahel 

2. Muuli rekonstrueerimine 

(sinna ei ole sadamat 

tarvis; koht jalutamiseks, 

nautimiseks) 

3. Parkla küla algusesse 
Arengukava olemas (väga korralik) 

- Küla asub Lahemaa 

RP-s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Konflikti allikas: Nii 

Vihula valla 

arengukava kui ka 

planeering „L-Viru 

maakonna 

rannikuala“ näevad 

Käsmut kui 

potensiaalst 

väikesadamakohta 

(muul), kuid 

inimesed sinna 

sadamat ei taha 
Vergi Arvi Ööpik 

külavanem 

(512 7101 

isiklik, 

pärast 

 - Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Arvi telefon on välja 



tööpäeva)  

Terje 

Tomperg 

(külaselts 

53705969) 

lülitatud, helita päärast 

tööpäeva lõppu (pole 

vastanud) 

- Küsisin Annelilt Terje 

kontakte (vastas 23.11)  

Telefoni teel Terjega: elab 

Pedassaares ja ei ole võib-

olla õige inimene rääkima 

Vergi teemal (külla tarvis 

kooli, teed halvas korras) 
Vainupea Mart Vilu  - Piirneb Lahemaa RP-ga, 

võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Küsisin Annelilt Mardi 

kontakte (ainult e-maili 

aadress) 
Eisma  Kaarel 

Einpalu 

(53452487) 

Siiri 

Maimets 

(5067257)  

1. Küla jaanipäeva 

tähistamine 

2. Viidad  

3. Taastada ajalooline 

jaanitule plats 

4. Kergliiklustee (küla läbiv 

tee on käänuline ja kitsas, 

mis muudab ta ohtlikuks. 

Suviti elab külas u 1500 

inimest.) 

5. Väikesadama 

rekonstrueerimisega, 

mille käigus luuakse 4-6 

töökohta, on alustatud. 

Planeeritakse koostööd 

rekonstrueeritava Kandle 

mõisa ja Vihula mõisaga. 

Et tekiks sünnergia 

kolme paiga vahel. 

6. Paaditeenus ja 

mereturism  

7. Regulaarne 

bussiühendus, et oleks 

võimalik Rakveres tööl 

käia 
Arengukava koostamine alustatud 

- Kõik väljapakutud 

tegevused on mainitud 

ka planeeringus L-Viru 

maakonna rannikuala“ 

Karepa Jaan Känna 

(564 91795) 
 - Soovib maha istuda koos 

teiste külade 

esindajatega (Karepa 

kandis on 9 küla) 
Toolse Helgi Saaroks 

külavanem 

(53455762) 

Tiiu Kivilo 

(5137911) 

1. Külatee on auguline ja 

tolmab suviti 

2. Maaparandustööd 

3. Ranna korrashoid (WC ja 

prügi) 

- Rand on reformimata 

maa. Selle tõttu ei ole 

vald seal tegutsemisest - 

huvitatud olnud 

- Osa rannast kuulub SA-



4. Bussipeatus 

5. Piimapunkti taastamine 
Arengukava olemas (Karepa kandi) 

le Virumaa Muuseumid, 

kes on linnuse unarusse 

jätnud 

- Toolse looduskaitseala 

kaitsetingimused  
Natturi Kalle Toomel 

(5049394) 
1. Kõrkjad Pedassaare ps 

läänekaldal liiguvad 

aasta-aastalt mere poole 

(vaade) 

2. Kiigeplatsi taastamine 

3. Randade puhastamine 
Arengukava koostamist alustatud aasta 

tagasi, kuid pooleli 

- Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Varem on olnud konflikt 

Keskkonnaameti 

esindajaga lautrite 

projekti asjus  
Altja Madis Aug 

(56644257) 
Arengukava pole - Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Ei olnud võimalik kokku 

saada. Helisin ja 

rääkisime telefoni teel 

- Räägib külaelanikega 

läbi on huvitatud 

koostööst 
 

Mustoja Marje Suni 

(3252720) 
1. Külatee tolmab suviti 
 

- Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Inimesi külas vähe ja 

läbi ei saada. 

Külaesindaja arvab, et 

koostööst ei tule midagi 

välja 
Palmse Mati Piirsalu 

(55564401) 
 - Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Võtta uuesti ühedust 

detsembris (haiglas) 
Sagadi Hendrik Ots 

(5261252)  
1. Kauplus, mis on viimane 

külarahva sumisemise 

koht, pannakse kinni 

2. Tööd pole 

3. Regulaarne 

bussiühendus, et oleks 

võimalik Rakveres tööl 

käia 
 

- Külaesindaja arvab, et 

selles külas ei tule 

koostööst midagi välja, 

kuid räägib külarahvaga 

- Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Mõtted külaelu 

parandamisest on jäänud 

realiseerimata, sest ei 

leita ühist keelt 

Muninsuskaitseametiga 



(pood) 
Vihula Kai Tingas 

(56649945) 
1. Teed nt Vihulast Mustojja 

tarvis käsile võtta. Suviti 

kasutab teed suur hulk 

Rakvere, Vihula jt 

kantide inimesi 

2. Külamemmedele 

sumisemise koht. 

Kunagine sumisemise 

koht side on suletud, 

raamatukogust ei ole 

tekkinud alternatiiv 

3. Randade hoolitsus, 

talgute korras vm moel – 

vald ei ole toime tulnud 

randade eest 

hoolitsemisega 
Arengukava alustatud 5 a tagasi, kuid 

pooleli 

 

- Küla asub Lahemaa RP-

s, võivad esineda 

probleemid 

Keskkonnaametiga 

- Koostööaldis küla 

Viru-

Nigula 

Ene 

Ehrenpreis  

53305730 

vald on ennast viimse piirini 

rahaliste kohustusega sidunud 

 (laenud 30 aastaks). St lähiajal 

midagi suur ette võtta ei saa.  

Kui silmas pidada Viru-Nigula 

arengut siis oluline Vasta mõisa 

edasi arendamine. Kuid nende 

Leadri piirkonnas sellel perioodil 

enam investeeringutoetusi ei 

anta (toetatakse vaid pehmeid 

taotlusi nt koolitused jne). Tõi 

välja Mahu sadama, kuid ütles, 

et Kalaleadrist nii suures 

ulatuses toetust ei saa, et 

sadamast jahisadam luua.  

 

- Ei ole telefonile 

vastanud (viimati 30.11) 

Võtan hiljem ühendust 

Mahu Sulev 

Salumäe 
1. Külamaja, kooskäimise 

koha loomine 

2. Sadamasse ruum 

kalameestele, et saaks 

kala külmas hoida 

3. Sadama 

rekonstrueerimine 

jahisadamaks 
Arengukava olemas 

- Külaesindaja on 

suhteliselt pessimistlik 

ettevõtmise suhtes 

(kõigil kiire). Seni vald 

aidanud mitmete 

projektide koostamisega 

 

 


